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Er is een aanvraag een omgevingsvergunning ingediend voor tijdelijke kleine woning op het perceel van 
de Esweg 49 in Eelde. Wij hebben besloten medewerking te verlenen en de omgevingsvergunning af te 
geven. Gezien de discussie in uw raad over Tiny Houses en het feit dat de te bouwen woning in de 
aanvraag expliciet als een Tiny House werd vermeld, lijkt het ons wenselijk om u hierover actief te 
informeren.  
 
Betrokkene is op zoek naar een woning in Eelde, maar als gevolg van de druk op de woningmarkt lukt het 
niet om een passende woning te vinden. Met het plaatsen van een tijdelijke woning kan, in deze concrete 
situatie, op een flexibele wijze een goede oplossing worden geboden. De kleine woning wordt geplaatst 
op het erf van een bestaande woning. Tussen de eigenaren van het perceel en verzoeker bestaat een 
directe familierelatie.  
 
De locatie is gelegen in bestaand stedelijk gebied. De in te vullen locatie ligt tussen twee woningen in, 
waardoor er dus gebouwd wordt binnen het bestaande bouwlint. De oppervlakte van het perceel met 
bestaande woning is ruim. De ruimte tussen de bestaande woning en westelijk gelegen woning van de 
buren kan worden benaderd als een open plek. Door de ruimte afstand ten opzichte van de naastgelegen 
woning wordt het woon- en leefklimaat van de naastgelegen woning niet aangetast. Wellicht is er een 
beperkte toename van normale woon- en leef geluiden, maar dit is passend in een woonomgeving. 
Daarnaast betreft dit een tijdelijke situatie. Het plan is daarmee ruimtelijk aanvaardbaar.  
 
Dit is de eerste keer dat wij een aanvraag honoreren voor een gebouw dat is aangeduid als een Tiny 
House. De ervaring die wij hierbij over deze woonvorm opdoen zal worden meegenomen in het opstellen 
van de Woonvisie. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i. burgemeester 
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